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(Možno ste toto už videli, ale je potrebné, aby to obiehalo stále.)  
  

Je to o žene, ktorá má viac guráže než hocikto iný (koho 
poznám): 
  

Austrália hovorí NIE – druhý raz, a tá 
žena sa o to zaslúžila!    
 Ona to urobila znovu... Nezriekla sa svojho sta-
noviska tvrdej línie, a človek musí oceniť jej  vie-
ru v práva jej  krajanov.  Akoby človek zacítil 
závan čerstvého vzduchu. Želám si, aby takí vod-
covia nastúpili aj v Európe, Kanade a v USA.   
   
     

 Austrálska Ministerská predsedníčka to urobila znovu!  Tá-
to žena by si zaslúžila, aby bola „menovaná za Krá ľovnú 
Sveta“. Pravdivejšie slová, ako povedala ona, neboli žiad-
nym významným človekom ešte vyslovené.  
 

Vyžiadalo si to od nej veľkú odvahu – povedať to, čo pove-
dala – povedať to, aby to počul svet.  

Celý svet by potreboval takých vodcov!  



 >  
 Ministerská predsedníčka Julia Gillardová,  Austrália   
 
Moslimom, ktorí chcú žiť podľa islamského práva Šária, 
bolo v stredu – keď sa vláda zamerala na radikálov v úsilí, 
aby  odvrátila potenciálne teroristické útoky – povedané, 
aby odišli z Austrálie...   
     
Gillardová zvlášť rozhnevala niektorých austrálskych mos-
limov, keď povedala, že podporovala špionážne agentúry 
monitorujúce austrálske mešity. 
 
Citáty z jej vyhlásenia:  
   „Prisťahovalci, a nie Austrálčania sa musia prispôsobiť. 
Buď to akceptujete, alebo nie, ale potom neste dôsledky. Som 
už unavená z obáv našich ľudí, či urážame niektorých jednot-
livcov, alebo ich kultúru. Od teroristických útokov na Bali, 
zažívame vzplanutie vlastenectva väčšiny Austrálčanov.   
  „Táto kultúra sa vyvíjala počas dvoch storočí bojov, skúšok  
a víťazstiev miliónov mužov a žien, ktorí hľadali slobodu.“  
  „Rozprávame prevažne ANGLICKY, nie španielsky, liba-
nonsky, arabsky, čínsky, japonsky, rusky, alebo akýmkoľvek 
iným jazykom. Preto, ak sa chcete stať súčasťou nášho spolo-
čenstva, naučte sa tento jazyk!“  
  „Väčšina Austrálčanov verí v Boha. To nie je kresťanské 



pravicové krídlo, politický tlak, ale fakt, pretože kresťanskí 
muži a ženy založili tento štát na kresťanských zásadách, a je 
to jasne zdokumentované. Ale nie je vhodné vystavovať to na 
stenách našich škôl. Ak vás uráža Boh, potom vám navrhu-
jem zvážiť iný kút sveta ako svoj nový domov, pretože Boh je 
súčasťou našej kultúry.“  
  „My budeme akceptovať vašu vieru a nebudeme sa pýtať 
prečo. Všetko, čo žiadame od vás je, aby ste akceptovali našu 
vieru a žili s nami v súlade s mierovým spolunažívaním.  
  Toto je NAŠA KRAJINA, NAŠA ZEM A NÁŠ ŽIVOTNÝ 
ŠTÝL, a my vám dávame príležitosť, aby ste si to všetko užíva-
li. Ale len čo sa začnete sťažovať, bedákať a frflať na Našu 
zástavu, Naše záväzky, Našu kresťanskú vieru alebo Náš ži-
votný štýl, potom vás vyzývam, aby ste využili ďalšiu výhodu 
veľkej austrálskej slobody – PRÁVA ODÍSŤ. Ak tu nie ste 
šťastní, potom ODÍĎTE. Nebudeme vás nútiť zostať tu. Vy 
ste požiadali, aby ste mohli byť tu. Takže akceptujte krajinu, 
pre ktorú ste sa rozhodli a ktorá vás prijala.“  
 
Možno, ak to necháme cirkulovať medzi sebou – v Európe, 
v Kanade a v USA – aj my a naši politici nájdeme odvahu 
začať hlásať a vyjadrovať rovnaké pravdy.  
Ak súhlasíš, prosím daj toto KOLOVAŤ, aby to čítalo čo 
najviac ľudí. 
 
 


